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Ela é máis ou menos alta, guapa,
bueno... atractiva, loira, un bo formato,
unha desas persoas que ves pola rúa e
non podes deixar de mirar porque queres
saber porque non podes deixar de mirala;
seguro que cociña ben, non é que queira
coñecela, daríame preguiza, máis ben
téñolle unha especie de medo.
Ten todo o que eu non teño. É perfecta.
Helen Bertels

ERROS, PREGUNTAS E CONTRADICCIÓNS

Preguntas
A miña idea inicial para este espectáculo
xurde das gañas de falar do xeito
distintino que teñen as mulleres e os
homes de ver e entender o mundo.
“¡Que evidencia!” repróchome.
E sí, de acordo, pero pregúntome:
¿realmente é tan evidente?,
¿realmente todo o mundo é
consciente diso?,
¿e se é consciente, ata que punto?
¿o ten realmente pensado e asumido?
¿que sei sobre cómo somos as mulleres,
sobre a mirada feminina?
¿está presente ó noso arredor e
de qué maneira?
¿inclúoa nos meus quefaceres ou trato de
reproducir a mirada do home?
¿confundimos o querer ter as mesmas
oportunidades que un home con resolver
as cousas do mesmo xeito ca el?
¿ese xeito distinto de ver e entender
o mundo e o non ser consciente diso
enfrenta a homes e mulleres?
Vale, será evidente pero é un punto de
partida…
CONTRADICCIÓNS E ERROS

Contradiccións e erros
Son unha muller emancipada. Morro
porque me abran a porta, me pidan
matrimonio, me regalen rosas e me inviten a
unha fin de semana romántica no mar.
Hai mulleres que pensan que a
discriminación da muller no noso mundo
occidental xa non existe.
Sempre pensei que a miña maneira de
expresarme e de entender as cousas non
era o suficientemente desenvolvida ata que
me din conta que simplemente era miña.
Algúns erros son simplemente diferencias.
Nós, as mulleres, non somos como o mundo
e o mundo é como os homes. Ou sexa, que
os erros se definen desde a ignorancia.
Entón, isto vai de mulleres, do ridículas que
as veces parecemos, deso de ter que gustarlle
a todo o mundo, deso de ter que telo todo
en harmonía ó noso arredor, desa humildade
ás veces esaxerada, da nosa capacidade de
sacrificio, a autoesixencia…
Non me atrevo por se acaso a alguén non lle
gusta o que fago.
Teño que ir a Aerobic.
O caso é que…
Chegado a un punto decidín que sería bo
empezar a facerse preguntas.
Polo de pronto empecei a estudar filosofía.
E un bo día soleado de abril empecei a
darlle voltas de maneira caótica a un tema.
Cheguei a algún lado, ou eso creo, pero
vexan vostedes por si mesmos.

Wir Frauen é un espectáculo que dado
as súas características tanto técnicas
como artísticas permite a súa adaptación
a espazos non teatrais.

HELEN BERTELS

Helen Bertels é actriz alemana residente en Santiago de
Compostela. Traballou durante 8 anos con Ana Vallés e Baltasar
Patiño no Teatro Galán, o Festival Internacional En Pé de
Pedra e na súa compañía Matarile Teatro participando nas súas
montaxes entre o 2001 e o 2008. Actualmente combina traballos
en teatro e audiovisual co inicio do seu traballo como creadora.
Como actriz formóuse en Barcelona no CECC (Centro
d’Estudis Cinèmatografics de Catalunya) con Bojan Ivic e
Daniela de Vecchi e en talleres con Ana Vallés, Sara Molina,
Sonia Méndez e Macarena Pombo. Participou en talleres de
danza, entre outros, con Andrés Corchero, Juschka Weigel,
Hisako Horikawa e Daniel Abreu e de voz con Ramón Bermejo
e Ramón Vázquez.
Wir Frauen é o seu primeiro traballo longo e de creación propia.
www.helenbertels.com

COPRODUCCIÓN

Wir Frauen é o primeiro proxecto no que
La Tía Mardalina cede a súa estructura
a novos creadores para que non sexa
necesario que éstos teñan que montar
compañía para realizar o seu traballo
artístico.
La Tía Mardalina é unha empresa
dedicada ás artes escénicas e enfocada,
principalmente, a dar servizo a compañías
que traballan con novas linguaxes
escénicas.
O primeiro dos servizos ofertados
é distribución de espectáculos, pero
compleméntase con servizos de produción,
prensa, deseño gráfico e web, vídeo
promocional, deseño de escenografía,
deseño de iluminación e apoio técnico.
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Ela é máis ou menos alta, guapa,
bueno... atractiva, loira,
(...) É perfecta.
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